
 
 
 

 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. november 2015 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 15-071 (arkivnr: 15/1008) 
  
Saken gjelder: Klage fra advokat A på dommerfullmektig B ved X domstol. 
  
Utvalgsmedlemmer: Ragnhild Olsnes (vara for leder) 

Bjørn Eirik Hansen (vara) 
Jeppe Normann 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 
 
Ragnhild Olsnes møtte som varamedlem for Unni Sandbukt, som 
hadde forfall. Bjørn Eirik Hansen møtte som varamedlem for 
Randi Grøndalen, som hadde forfall. 
 

  
Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentleglova § 3. 

 
  
Vedtak: Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak 

overfor dommerfullmektig B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 20. august 2015 har advokat A inngitt klage på dommerfullmektig B ved X domstol. 
Klagen gjelder dommeradferd. Klagen er forelagt dommerfullmektigen som ved brev av 14. 
september 2015 og 26. oktober 2015 har avgitt hhv. uttalelse og tilleggsuttalelse. Utvalget har 
videre innhentet uttalelse fra sorenskriveren og motpartens prosessfullmektig.  
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjaldt en begjæring om midlertid forføyning mot C (heretter kalt C). 
Klageren var prosessfullmektig for C, og dommerfullmektig B administrerte saken. Begjæringen 
ble ikke tatt til følge av rent prosessuelle forhold, og C ble tilkjent sakskostnader. Klagen er knyttet 
til domspremissene knyttet til sakskostnadsspørsmålet. Klager har reagert på følgende avsnitt i 
dommen: 
 

"Retten er i tvil om kostnadene har vært nødvendige, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd. 
Advokat A har i svært begrenset grad bidratt til sakens opplysning, og har ikke gitt retten 
noe særlig grunnlag for å vurdere saken, verken de prosessuelle sidene eller de materielle 
sidene. Til tross for dette har advokat A oppgitt en timepris på kr 2000,- per time som er det 
dobbelte av advokat Ds timepris. Retten konkluderer imidlertid, om enn under sterk tvil, 
med at kostnadene har vært nødvendige. Retten har i vurderingen lagt vekt på at E ikke har 
hatt innvendinger mot kravet." 

 
 
Klager – advokat A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Dommerfullmektigens formuleringer er egnet til å virke klart sårende eller infamerende for ham 
som profesjonelt engasjert prosessfullmektig for saksøkte. Dommerfullmektigen tillater seg for 
det første å fastslå at han ikke har bidratt til sakens opplysning, verken hva gjelder de prosessuelle 
eller materielle sider. For den andre mer enn antydes det at salærkravets størrelse mangler 
ethvert grunnlag. Det legges til grunn at uttalelser som i denne kjennelsen, sjeldent eller aldri er å 
finne i en dom, kjennelse eller beslutning fra domstolens side. 
 
Avgjørende er uansett at dommerfullmektigen uttalelser bygger på at dommerfullmektigen selv 
begår rettsanvendelsesfeil ved avgjørelsen av søksmålet. Under rettsmøtet tok dommeren opp 
spørsmålet om saksøkers begjæring måtte forkastes fordi en kjennelse i samsvar med saksøkers 
påstand i realiteten ville innebære en endelig avgjørelse av hovedkravet i saken. Han var av den 
oppfatning at dommerfullmektigens innsigelse mot søksmålet ikke hadde noe for seg. Følgelig 
ville han ikke underbygge dommerfullmektigens syn. Feilen medførte at X domstol senere 
besluttet at sakskomplekset skulle behandles på nytt.  
 
Dommerfullmektigens henvisning til at han ikke bidro til sakens prosessuelle side bygger altså på 
dommerfullmektigens misforståelse av grunnleggende overbygninger i forføyningsinstituttet.  
 
Når det gjelder opplysningen av sakens materielle sider er dommerfullmektigens henvisning tuftet 
på feil grunnlag. Det vises i den forbindelse til rettens egen summariske gjengivelse av anførslene i 
dommen, samt til hans prosesskriv hvor det er redegjort for saksøktes syn på saken.  
 
Rettens karakteristikk var heller ikke nødvendige for det resultat retten kom til. 
 
 
Innklagede – dommerfullmektig B – har i hovedsak vist til følgende: 
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Etter tvisteloven § 20-5 første ledd skal retten vurdere hvorvidt sakskostnadene har vært 
nødvendige. En reell kontroll medfører at retten faktisk skal vurdere i hvilken grad 
sakskostnadene har vært nødvendige. Selv om vurderingen ikke medfører en nedsettelse av 
kravet, er det forsvarlig og nødvendig å gi en begrunnelse når man er i tvil om spørsmålet.  
 
Hans vurdering av advokat As bidrag i saken baserte seg på at han i liten grad satte sine 
argumenter inn i en rettslig ramme. Under saksøkerens partsforklaring, overlot advokat A 
utspørringen til partsrepresentanten fra C. 
 
Han mener det var riktig å påpeke advokat As manglende bidrag til sakens prosessuelle og 
materielle side ved vurderingen av sakskostnadsspørsmålet. De formuleringene som ble brukt var 
alene for å begrunne den tvil han var i hva gjaldt størrelsen på sakskostnadene. Formuleringene er 
ikke gjort i den hensikt å såre eller krenke advokaten.  
 
Selv om formuleringene ikke var nødvendige for resultatet, var det nødvendig å foreta 
vurderingen.  
 
Hvorvidt man er enig eller ikke i rettens vurdering av sakskostnadene, er ikke relevant for 
klagesaksbehandlingen. Spørsmålet er hvorvidt språkbruken i kjennelsen er innenfor de rammer 
en dommer har når det gjelder formuleringen av premisser i en rettsavgjørelse. 
 
Det er ikke korrekt at X domstol senere besluttet at sakskomplekset skulle behandles på nytt, slik 
det fremgår av klagen. Saksøkeren innga imidlertid en ny begjæring om midlertidig forføyning i 
samme sakskompleks.  
 
 
Domstolleder – sorenskriver F – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun slutter seg til dommerfullmektigens uttalelse om at formuleringen vedrørende 
sakskostnadene i denne saken, ligger innenfor de rammer som gjelder formuleringer av premisser 
i en rettsavgjørelse.  
 
 
Motpartens prosessfullmektig – advokat D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han antar at det er det forhold at advokat A ikke bidro til å underbygge rettens idé hva det 
prosessuelle angikk, retten har i minne når den formulerer seg slik den gjør.  
 
Det er riktig at advokat A ikke bidro med støtte til rettens idé omkring søksmålets  
prosessuelle grunnlag, men dommerens syn på at saken kunne avvises berodde på et åpenbart 
uriktig rettslig grunnlag. Det er derfor ikke grunnlag for å innvende mot advokat A at han ikke 
bidro hva gjaldt rettens idé med hensyn til sakens prosessuelle side.  
 
Han er ikke enig i at advokat A ikke bidro med hensyn til sakens materielle side.  
 
Han er enig i at de påklagede avgjørelsespremisser kan virke krenkende overfor advokat A. Ut fra 
de faglige betingelsene som lå til grunn var de også uberettigede. Dommerens uttalelser i 
dommen var heller ikke nødvendige for å begrunne rettens avgjørelse under 
sakskostnadsspørsmålet.   
 
Han er ikke i tvil om at retten, da den skrev kjennelsen, virkelig mente at den anvendte loven 
korrekt. Dommerens uttalelser må også bedømmes i lys av hans subjektive (men villfarende) 
oppfatning på tidspunktet han forfattet kjennelsen.   
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Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at saken er klar for realitetsbehandling. Partene er orientert om 
retten til å forklare seg muntlig for utvalget, men ingen av dem har bedt om å få avgi forklaring, jf. 
domstolloven § 238 annet ledd. Tilsynsutvalget har ikke funnet grunn til å pålegge noen av 
partene å forklare seg for utvalget. 
 
Tilsynsutvalget for dommere kan treffe vedtak om disiplinærtiltak dersom en dommer forsettlig 
eller uaktsomt overtrer de plikter som stillingen medfører, eller for øvrig opptrer i strid med god 
dommerskikk, jf. domstolloven § 236 første ledd. 
 
Klager har anført at dommeren har opptrådt i strid med god dommerskikk ved utformingen av 
domspremissene. 
 
Dette er forhold som utvalget kan vurdere.   
 
I forarbeidene til domstolloven kap. 12, er det nærmere beskrevet hva som skal være 
retningsgivende for utvalgets vurdering av dommeratferd. Utvalget viser bl.a. til NOU 1999:19 
side 325 flg, se side 326 første spalte, hvor følgende er uttalt:  
 

"… Videre må bruk av unødvendig sterke ord og uttrykk i rettslige avgjørelser kunne føre til 
disiplinærtiltak, når de ord /uttrykk som er brukt er egnet til å virke klart sårende eller 
infamerende.” 

 
I sak 89/08 uttalte Tilsynsutvalget: 
 

"Domstolkommisjonens uttalelser viser at det skal mye til før premissene i en avgjørelse kan føre 
til disiplinærtiltak. Det er gode grunner for å gi dommeren et vidt spillerom til å utforme 
premissene i sine avgjørelser slik han eller hun i den enkelte sak finner det nødvendig, uten å 
måtte frykte kritikk fra et disiplinærutvalg." 

 
Som et generelt utgangspunkt viser utvalget likevel til at dommere har et ansvar, for å utforme 
domspremisser på en hensynsfull måte overfor berørte personer. Det bør ikke brukes 
formuleringer som kan påføre disse unødvendige belastninger. En dommer har plikt til å gi en 
dekkende beskrivelse av de faktiske forhold, og til å gjøre rede for de vurderinger som ligger til 
grunn for den enkelte avgjørelse. Det må altså foreligge uheldig dommeratferd over en viss 
terskel for at utvalget skal reagere med kritikk.  
 
Tilsynsutvalget har kommet til at dommerens opptreden/handlemåte i denne saken ikke 
overstiger denne terskelen. Dommerfullmektigens uttalelser kunne vært tonet ned, men er i form 
og innhold ikke av en slik karakter at de bør bli oppfattet som "klart sårende eller infamerende" 
slik forarbeidene uttrykker det. 
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
dommerfullmektig B.  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor dommerfullmektig B. 


